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TOIMIKUNNAN KOKOONPANO 2021 

Tapio Toivola (puheenjohtaja) 

Sari Hänninen 

Pekka Malminen 

Helena Niemi 

Eija Rytkönen 

Ruth Stenius-Levänen 

Sami Vertanen 

Kirsi Liikanen (sihteeri) 

 

VERKKOSIVUT 

Liiton verkkosivuja kehitetään ajantasalle toimiston ja toimikunnan yhteistyönä. 

 

TULEVIA KOULUTUKSIA 

- PEKO-T -tuomareiden jatkokoulutus (Teams) 

- PEKO-info verkkokurssina 

- Ryhmänjohtaja 2 -kurssi järjestetään lähiopetuksena syksyllä -21 koronatilanteen huomioon 

ottaen 

- Verkkokouluttajien koulutus (kevät -21) 

- Suunnitteluvaiheessa olevat koulutukset: Taajamaetsintä sekä PEKO-

koulutusohjaajakoulutus 

 

RAUNIOTYÖRYHMÄ 

Rauniotyöryhmä työstää PETO-koulutuspolkua ja tarkastusohjetta yhdessä Pelastuskoiraliiton, 

Pelastusopiston sekä Pelastuslaitoksen edustajien kanssa. 

 

PELASTUSKOIRIEN MM-KILPAILUT 2021 ROMANIA 

Toimikunta esittää liiton hallitukselle, että viime vuoden joukkue valitaan edustamaan myös 

kuluvana vuonna, mikäli joukkueen jäsenet ovat halukkaita osallistumaan. Hallitus on hyväksynyt 

ehdotuksen kokouksessaan 21.1.21. 



TILASTOJA KOKEISTA JA VIRTA-TARKASTUKSISTA 

- Palveluskoiraliiton osalta Virtatarkastuksia järjestetty vuonna -20 18 kpl, joista hylättyjä 7 ja 

hyväksyttyjä 11 kpl. 

- PEKO-T -kokeita vuonna -20 34 kpl, osallistumisia A/B-kokeessa 95 koiraa, joista 

hyväksyttyjä 35 kpl (39%) ja B/A-kokeessa 31 koiraa, joista hyväksyttyjä 18 kpl (58%). 

- Kursseja järjestetty vuonna -20 14 kpl, lisäksi 1 leiri (Satakunnan Pelastuskoirat ry). 

 

 

FACEBOOK-RYHMÄ PELASTUSKOIRAHARRASTAJILLE 

Toimikunta perustaa FB-ryhmän pelastuskoiraharrastajille ja kaikille toiminnasta kiinnostuneille. 

 

KYSYMYKSIÄ KENTÄLTÄ 

Kysymys: Kuvitellaan, että koirakko olisi tehnyt hyväksytyn osasuorituksen 

hallintaosuudesta. Ohjaaja ilmoittautuisi samana vuonna uuteen kokeeseen ja haluaisi 

tehdä koko kokeen, eli myös hallinnan uudelleen (esim. koularin toivossa), mutta tällä 

kertaa pummaisi hallinnan. Pääsisikö hän silti jatkamaan koetta, koska samana vuonna on 

jo yksi hallinta tehty, vaikka ko. kokeen hallinta menikin hylätyksi?  

 

Sama koskee myös jälkeä, eli jos on tehnyt hallinnan ja jäljen jo, mutta haluaa uudessa 

kokeessa yrittää kuitenkin koko koetta, niin saako jäljen pummata, mutta jatkaa kuitenkin 

hakuun, koska on jo aiempi hyväksytty suoritus? Eli menettää vain koularin 

mahdollisuuden.  

 

Vastaus: Kokeeseen ilmoittautuessa pitää valita suorittaako koko kokeen vai käyttääkö jo 

saavutettuja osioita ja suorittaa vain puuttuneet. Jos ilmoittautuu koko kokeeseen, 

käsitellään osallistujaa samoin kuin muitakin koko kokeen suorittaneita, eli jatkoon 

seuraavaan osioon pääsee vain hyväksytyllä (70%) suorituksella. 

 

On suoritettava joko koko koe tai sitten arvostelematon jälki + henkilöetsintä. 

 

Kysymys: ”Ennen vanhaan” kakkosohjaajan osalta vaatimus oli myös, että on kouluttanut 

oman koiransa pekoon ja saanut hyväksytyn tuloksen pekokokeesta. Onko tämä sama 

vaatimus edelleen voimassa? 

 

Vastaus: Kyllä on 

 

TOIMIKUNNAN TULEVAT KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄT 2021 

25.2, 25.3, 6.5, 3.6, heinäkuu – ei kokousta, 21.8, 23.9, 21.10, loput päätetään myöhemmin. 

 

 

Huom: viestiä toimikunnalle voit lähettää osoitteeseen peko@palveluskoiraliitto.fi otsikolla ”viestiä 

toimikunnalle” tai ottamalla yhteyttä keneen tahansa toimikunnan jäsenistä. 

 

 

 

mailto:peko@palveluskoiraliitto.fi


TOIMISTO TIEDOTTAA: 

KORONARAJOITUKSET 

Palveluskoiraliiton hallitus päätti kokouksessaan 21.1.2021, että Palveluskoiraliiton hallinnoimia 

kokeita, kilpailuja, luonnetestejä ja MH-luonnekuvauksia ja kursseja ei saa järjestää ajalla 1.-

28.2.2021. Verkko- ja etäkursseja saa järjestää ajalla 1.-28.2.2021. 

 

Aikavälille 1.-28.2.2021 myönnettyjen kokeiden ja kilpailujen sekä kurssien järjestäjille tiedotetaan 

asiasta myös sähköpostitse. Maaliskuun osalta hallitus tekee päätöksiä 19.2. kokouksessaan. 

Tapahtumia maaliskuulle voi anoa normaalisti. 

Ryhmänjohtajat ja yhdistysten peko-vastuuhenkilöt huom: muistattehan vastata teille lähetettyyn 

korona-kyselyyn 31.1 mennessä, kiitos! 

 

VIRKUN HÄLYTOIMINTO 

Hälytoiminnon käytöstä on toimistolle tullut joitakin kysymyksiä. Kokoamme niiden perusteella 

päivitetyn ohjeen selkeyttämään ja helpottamaan käyttöä. Edelleen vahva suositus sille, että tiedot 

harjoituksista ja hälytyksistä kirjataan mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen, kuitenkin 

mielellään viimeistään kerran kuukaudessa. 

 

UUSI FACEBOOK-RYHMÄ PEKOHARRASTAJILLE 

Pelastuskoiratoimikunta on vastannut kentän toiveisiin ja perustanut fb-ryhmän ”SPKL - 

pelastuskoiratoimintaa taidolla ja sydämellä”. Ryhmä löytyy facebookin hakutoiminnolla ja linkillä 

Palveluskoiraliiton fb-sivulta. Ryhmässä käydään vapaata keskustelua kaikesta 

pelastuskoiratoimintaan liittyvästä ja sinne ovat tervetulleita kaikki harrastajat ja toiminnasta 

kiinnostuneet. 

 

PEKO-KOULUTUSOHJAAJILLE KOULUTUSTA? 

Pelastuskoiratoimikunta kartoittaa tarvetta pelastuskoirapuolen koulutusohjaajien kouluttamiseksi. 

Aiheesta avataan keskustelua fb-ryhmässä sekä lähetetään erillinen kyselylinkki.  

 

PEKO-T 

Kansallisen pelastuskoirakokeen koe- ja järjestelyohjeet tullaan painamaan samoihin kansiin 

paperiversiona ja ovat jatkossa tilattavissa Showlinkin kautta. Sähköinen versio löytyy edelleen 

Virkusta. 

 

PELASTUSOPISTON KURSSI 

PETO-/ VSS-toiminnasta kiinnostuneet ja siinä jo mukana olevat, olettehan huomanneet 

ilmoituksen PeO:n kesäkuun kurssista: https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2021/peto-vss-

koiranohjaajien-peruskurssi-peto1-p-2/  

 

https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2021/peto-vss-koiranohjaajien-peruskurssi-peto1-p-2/
https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2021/peto-vss-koiranohjaajien-peruskurssi-peto1-p-2/


IRO 

Linkki viimeisimpään IRO:n tiedotteeseen: https://www.iro-dogs.org/en/iro-nro-info-01-21  

Suomenkielinen tiivistelmä löytyy sekä liiton fb-sivulta, että pelastuskoiraharrastajien ryhmästä ja 

sen saa pyydettäessä myös osoitteesta peko@palveluskoiraliitto.fi.  
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